
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE”  
im. Klary Jelskiej 

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE 
tel. (018) 20 150 45,       fax. (018) 20 146 32 

 e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl  www.szpitalodrodzenie.pl 
 
                   NIP: 736-14-54-134                                  REGON 0295171 

 
A.ZP-271-5/18       Zakopane 2018-04-27 
 

WSZYSCY 
 
dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków do Apteki Szpitalnej 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1759) zwanej dalej ustawą, w wyniku 
odpowiedzi na pytania z dnia 27.05.2018 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia w pakiecie nr 4. 
Pakiet nr 4 zmienia się poprzez wydzielenie z tego pakietu pozycji  nr 8 i utworzenie z 
tej pozycji nowego pakietu nr 4a.  
Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
17.05.2018 r. godz. 09:30. Termin otwarcia 17.05.2018 r. godz. 09:45. 
 
W związku z powyższym: 
1) Punkt 4 siwz otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych, ilość pakietów: 15”.  
 
2) Punkt 7 siwz oraz odpowiednio § 4 ust. 1 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie: 
Wymagany termin wykonania zamówienia.  
Pakiet nr 1,2,5,9,11: od 01.09.2018-31.08.2019 r. 
Pakiet nr 3, 4, 4a: od 20.08.2018-19.08.2019 r. 
Pakiet nr 6,7,12: 20.06.2018 do 19.06.2019r. 
Pakiet nr 8,10: od 17.08.2018 do 16.08.2019r. 
Pakiet nr 13,14: 12 miesięcy od podpisania umowy. 
  
3) Punkt 8.1, 8.3 i 8.4 siwz otrzymują brzmienie: 
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych pakietów  
wadium w wysokości, odpowiednio: 
Pakiet nr 1 19 000,00zł 
Pakiet nr 2 100,00zł 
Pakiet nr 3 1800,00zł 
Pakiet nr 4 400,00zł 
Pakiet nr 4a 400,00zł 
Pakiet nr 5                               700,00zł 
Pakiet nr 6 1600,00zł 
Pakiet nr 7                             1200,00zł 
Pakiet nr 8  3600,00zł 
Pakiet nr 9 170,00zł 
Pakiet nr 10 2000,00zł 
Pakiet nr 11 270,00zł 
Pakiet nr 12 3500,00zł 
Pakiet nr 13 14900,00zł 
Pakiet nr 14 4400,00zł 
 
Razem 

                
54 040,00 zł 

 



 

3. Wadium przetargowe w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 
w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961. Wadium winno 
znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 
17.05.2018 r. godz. 9.30.  
Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji 
dołączyć do oferty. 
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , 
najpóźniej w terminie składania ofert tj. 17.05.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie 
zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku).  

 
4) Punkt 16.1, 16.1.1 siwz otrzymują brzmienie: 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie 

Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  
w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 9.30 

1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią 
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak 
poniżej: 
Nazwa (firma)  
adres Wykonawcy 
                                                                  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
                                                                  „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej  
                                                                   ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane 

                                      OFERTA  

Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych. Nie otwierać przed  
17.05.2018  godzina 9.45 

 

 
5) Punkt 17.1 siwz otrzymują brzmienie: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.05.2018 r. o godzinie 9.45 w sali 

konsultacyjnej Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane. 
 
 
W załączeniu zmieniona kalkulacja cenowa dotycząca zmodyfikowanych 
pakietów (pakiet nr 4 i 4a) oraz formularz oferty. 
 
 
 

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 
 

 
 
 

Zastępca Dyrektora  
Ds. Administracji i Pielęgniarstwa  
mgr Helena Brzozowska  
 



Zał. nr 1 
KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ 

Pakiet nr 4 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 

         
 Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Woda do irygacji a 500 ml, roztwór 
apirogenny, sterylny, w butelce 
polietylenowej, stojącej, zakręcanej, 
sterylnie otwieranej z niekapiącą 
wylewką -  typu  "poure bottle" butelka 3 800      

2 

Dextranum 6%,( śr.masa cząstecz. 70 
000) a 500ml w  worku z dwoma 
niezależnymi portami. worek  200      

3 
Mannitolum 15% r-r do infuzji 
(150mg/ml) worek a 100ml worek 350      

4 
Mannitolum 15% r-r do infuzji 
(150mg/ml) worek a 250ml worek 50      

5 

Natrium  chloratum 0,9% a 500 ml, 
worek typu viaflo z dwoma 
niezależnymi portami. worek 400      

6 

Natrium chloratum 0,9% a 1000 ml, 
worek typu viaflo z dwoma 
niezależnymi portami.  worek  60      

7 

Natrium chloratum 0,9% a 500 ml do 
irygacji,roztwór sterylny, w butelce 
polietylenowej,stojącej,zakręcanej, 
sterylnie otwieranej, z niekapiącą 
wylewką - typu "poure  bottle" butelka 600      

 
                                                                                            
                                                                                 RAZEM     

  
 
 
....................................................... 

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 



 

Pakiet nr 4a 
1. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzach cenowych ogólnej ilości danego leku na inne opakowania jednostkowe, zaokrąglając w razie 
potrzeby do pełnego opakowania w "górę". 
 
 
 

         
 Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Nazwa międzynarodowa preparatu j. m. ilość 

Cena 
jednost. 
netto(zł) 

Cena netto 
za całość 
asortymentu  

VAT 
% 

kwota 
Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producenta, 
Nr katalogu 

 

1 

Theophyllinum  300mg/250ml roztw. 
do inf. w butelce polietylenowej 250ml. 
 butelka 2 000      

 
                                                                                            
                                                                                 RAZEM     

  
 
 
 
 
....................................................... 

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 
 



 

Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im. Klary Jelskiej w Zakopanem 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) 
nr. tel. /faks/mail 

  
 
 
 

 

*  
 
 
 

 

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 
zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca 
nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta 
składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana 
w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte). 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem, składamy poniższą ofertę: 
 
Pakiet nr 1* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 2* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 3* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 4* 



Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 4a* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 5* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 6* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 7* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 8* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 9* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 10* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 



 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 11* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 12* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 13* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 14* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
specyfikacji. 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do 
powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie 
jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby 
uiszczać Zamawiający) 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. 
(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku 
podatkowego Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową) 

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie 
…….. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia. 



Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie 
w terminie: 
* Pakiet nr 1,2,5,9,11: od 01.09.2018-31.08.2019 r. 
* Pakiet nr 3,4,4a: od 20.08.2018-19.08.2019 r. 
* Pakiet nr 6,7,12: 20.06.2018 do 19.06.2019r. 
* Pakiet nr 8,10: od 17.08.2018 do 16.08.2019r. 
* Pakiet nr 13,14: 12 miesięcy od podpisania umowy. 
 
Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności 
dostarczanych produktów (min. 1 rok, a w pakiecie nr 9 – min. 8 miesięcy), 
liczony od dnia dostawy. 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

(nazwa/firma podwykonawcy/ów) 

 następujący zakres rzeczowy*:  

…………………………………………….……………….…………………………………………………. 

………………………………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         …………………………………………………… 

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 

Od do 

    



 

  
 

   

 
 

   

 
Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Data: ..................................                       
 

       ....................................................... 
                                                                           ( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny  
                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 


